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ام عوارض ظاهری شهر را نشان می دهد . از خصوصيات عكس هوایی بویژه در مقياس بزرر    نن  عكس های هوایی تصویر كاملی از تم —چکیدد   

شهر است كه بافت شهر را می توان مورد تجریه و تحليل قرار داد. همچنين با مطالعه عكس هوایی قدیمی تر می توان نحوه گسترش و تحول تدریجی 

. تحقيقات بسياری در زمينه تشخيص و بازشناسی اشزيای  گذشته شهرها اطالعات دقيقی به دست نوردرا مورد بررسی قرار داد و یا به عبارت دیگر از 

ساخت بشر از تصاویر ماهواره ای تاكنون صورت گرفته است. در روش پيشنهادی این تحقيق در صورت وجود شزی سزاخت بشزر در یزو تصزویر      

كزارایی و دقزت   مشابه نن پيدا می شود. نتایج حاصل از شبيه سزازی روش پيشزنهادی   ماهواره ای  با انتخاب یو شی توسط كاربر  نن شی و اشكال 

تشخيص و بازشناسی اشيای ساخت بشر از تصاویر ماهواره ای تاكنون صورت گرفته است. در روش پيشنهادی را نشان می دهد  كارنمد قابل توجهی 

با انتخاب یو شی توسط كاربر  نن شی و اشكال مشابه نن پيدا مزی شزود.    این تحقيق در صورت وجود شی ساخت بشر در یو تصویر ماهواره ای 

 كارایی و دقت كارنمد قابل توجهی را نشان می دهدنتایج حاصل از شبيه سازی روش پيشنهادی 

 بردارهای ویژگی -SIFTالگوریتم  -تصاویر ماهواره ای -سازه های ساخت بشر —های کلیدی هواژ

 

 

 مقدمه . 1 
ریع جمعیت و محدودیت منابع غذایی و معدنی ، چنان مشدکتيی  افزایش س

را برای انسان به وجود آورد  است کده امدر برنامده ریدزی بده عندوان یدک        

ضرورت برای همه کشورها يلقدی مدی شدود خ يخلیده روسدتاها ،  سدترش       

به ویژ  در کشورهای جهان سوم از  شهرها ، و  رایش به زند ی شهر نشینی

ایی برخوردار است کده بدی يدوجهی بده آن بدر مشدکتت       چنان پیچید ی ه

اقتصادی ، اجتماعی آنان خواهد افزود ، از این جهت برای دستیابی بده یدک   

، مطالعات و پژوهش هدای جررافیدایی هدي مدی يواندد      ناسبروند يوسعه م

در این مطالعات حتی االمکان باید از ابزار موجدود و مطمد ن   خ راهگشا باشد

ها و کس های هوایی از جمله ابزار قدريمندی هستند کده  بهر   رفتخ نقشه 

دانان و برنامه ریزان شهری را در انجام يحقیقايشان یاری می دهند و اجررافی

هوایی در شناسایی وضع موجود مناطق جررافیدایی و چشدي    يصاویرکاربرد 

ای ساخته دست انسان و بهر   یری از امکانات الزم بر کسی پوشدید   هانداز

 يصاویرکاربرد دیگر  خ ]1[مهمترین مراکز يجمع انسان شهرها هستند نیستخ

هوایی در امور شهری مربوط به آمد و شد شهری و يشخیص و يعیین شبکه 

های اريباطی متراکي و پريرافیک است که دست اندرکاران امور راهنمدایی و  

ه ر باسدتان شناسدی و جامعد   خ درانند ی را در انجام وظایفشان یاری می دهد

در باسدتان شناسدی   ، شناسی نیز می يوان از عکس های هوایی کمک  رفدت 

هدف اساسی مطالعه عکس ها بررسی و شناسایی آثار ساختمانی زیدر زمدین   

این بررسی به طور غیر مسدتقیي ودورت مدی  یدردخ بددین  ونده کده        تخاس

ساختمان های مدفون شد  در زیر خاك يرییری قابل يوجه در پوشش  یاهی 

ظر نوع و رشد آن ها به وجود می آورد و باستان شناسان با يمرین و چه از ن

در  خمطالعه و يفسیر عکس ها قادر به شناسایی چنین عوارضی خواهندد بدود  

جامعه شناسی و جمعیت شناسی نیز عکدس هدا کمدک مد ثری در بررسدی      

يراکي و پراکند ی جمعیت و ساختمان های مسدکونی مدی نمایندد و بددین     

امه ریزی مسائل جمعیتی و جامعه شناسی شدهرها اسدتعانت از   يريیب در برن

بنابراین شناسدایی سداز    خ ]2[عکس های هوایی به پیشبرد کار خواهد افزود

های سداخت بشدر مانندد سداختمانها در يصداویر هدوایی و مداهوار  ای در        

پایگاههای داد  های اطتعات جررافیایی و شهری نقش بسازیی دارد لدذا در  
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سعی می  ردد يا به بررسدی يشدخیص سداز  هدای سداخت بشدر        این مقاله

يوسط پردازش يصاویر پرداخته شودخ در ادامده روش پیشدنهادی ایدن مقالده     

 ارائه می  رددخ

 روش پيشنهادی. 2

در روش پیشنهادی، ابتدا یک شی با کلیک موس يوسط کاربر انتخاب 

  يوسط کاربر می شودخ سپس با اعمال الگوریتي رشد ناحیه، شی انتخاب شد

مشخص می شودخ قسمتی از يصویر که شی در آن قرار دارد، انتخاب و جدا 

برروی يصویر جدا شد  و يصویر اولی،  SIFTمی شودخ سپس الگوریتي 

اعمال می شودخ در آخر با محاسبه فاوله اقلیدسی بردارهای ویژ ی نقاط 

( شمای 1کلیدی دو يصویر، نقاط متناظر دو يصویر مشخص می شودخ شکل)

کلی روش پیشنهادی را نشان می دهدخ در ادامه هر یک از مراحل شرح داد  

 می شودخ

 
 (: شمای کلی روش پیشنهادی1)شکل

 

 

.مشخص كردن شی انتخاب شده توسزط كزاربر بزا    2-1

 استفاده از الگوریتم رشد ناحيه

ابتدا یکی از اشکال موجدود در يصدویر بدا کلیدک مدوس يوسدط کداربر            

می شودخ پیکسلی که روی آن کلیک شد  بعندوان نقطده یدا پیکسدل     انتخاب 

اولیه جهت اعمال الگوریتي رشد ناحیه در نظر  رفتده مدی شدودخ سدپس بدا      

اجرای الگوریتي رشد ناحیه محدود  شی انتخاب شد  يوسط برنامه مشخص 

 می شودخ

 . الگوریتم رشد ناحيه2-1-1

 یکسان دامنه با مجاور های پیکسل آن در که است ای پروسه ناحیه رشد    

 شدکل  را شد  بندی قطعه ی ناحیه یک يا  ردند می بندی  رو  یکدیگر با

 آغاز " بذر" نقاط نام به نقاط از مجموعه یک انتخاب با بندی قطعه .بدهند

 مشخّصدات  دارای کده  بدذر  ی نقطده  هدر  مجاور نقاط الحاق با و  ردد می

 مدی  بدذر  نقطه آن با (رنگی یا يیر ی سطح از مشخّصی رنج نظیر) مشابهی

 خ ]3[ ردد می انجام ناحیه رشد باشند،

 کده  اسدت،  ناحیده  رشد روش ناحیه، براساس بندی قطعه روش يرین ساد 

 اسدتفاد   يصویر یک مشابه های پیسکل از متصل های ناحیه استخراج برای

 ناحیه های همسایه خاست جستجو یک حداقل با ناحیه رشد شروع .شود می

 شدباهت،  معیدار  براسداس  هدا  همسایه این ا ر و شوند می بررسی جستجو

 از اسدتفاد   با شباهت معیارخ شوند می اضافه ناحیه به بود، نظر مورد قسمت

 .آیدد  مدی  بدسدت  يصدویر  در هدا  ویژ دی  دیگدر  یا ها پیکسل شدت مقادیر

 انجدام  ايومايیک روش یک از استفاد  با یا دستی بصورت يواند می جستجو

 بده  نتواندد  پیکسدلی  هدی   دیگر که دارد ادامه زمانی يا جستجو اريکر خشود

 اسدت  قدادر  روش ایدن  کده  اسدت  ایدن  ناحیه رشد مزیتخ شود اضافه ناحیه

 داشته ای مشابه های ویژ ی که کند بندی قطعه طوری را ها ناحیه بدرستی

 را هدي  به شبیه نواحی هاروش کندخ این ایجاد را متصلی های ناحیه و باشند

يواندد  مدی  معیدار  ایدن  کند،می استخراج شد  يعیین پیش از معیاری ساسبرا

 يصدویر  در يیدزی  یدا  مشابه، یکنواختی های بافت یکسان، سطوح روشنایی

  .باشد

در این مرحله حداکثر مختصايی کده الگدوریتي در جهدت هدای افقدی و          

عمودی پیشروی کرد  است، در نظر  رفته می شودخ سپس بدا اضدافه کدردن    

مقداری به این مختصات، محدود  شی انتخاب شد  مشخص می  درددخ آن  

محدود  ی انتخاب شد  در يصویر بعنوان یه يصویر جدید ذخیر  می شدودخ  

با يوجه به اینکه در ادامه کار به دنبال نقاط کلیدی هستیي و این نقاط عمدديا  

  در  وشه های اشیاء قرار دارند، در نتیجده بده بده محددود  مشدخص شدد      

مقداری را در چهارچوب جهت اولی اضدافه مدی کندیي يدا از اینکده نقداط       

 کلیدی در محدود  انتخاب شد  هستند، مطم ن شویيخ 

را برروی شدی جداسدازی شدد  و يصدویر اودلی       SIFTدر ادامه الگوریتي 

 اعمال می کنیيخ

 SIFT.الگوریتم 2-1-2
ريمنديرین ابزارهدا  امروز  به عنوان یکی از بهترین و قد SIFTيوویفگر     

برای استخراج نقاط ویژ ی غیرحساس به شرایط مختلد  مانندد چدرخش،    

و نویز استخ بدا يوجده بده ویژ دی هدای فدوق        1بزر نمایی، يرییر نمای دید

استفاد  وسیعی در يشخیص اشیاء و يشخیص چهر  داردخ در این کداربرد بدا   

  از يصویر اولیه بدا  استفاد  از يطبیق دادن نقاط ویژ ی)کلیدی( استخراج شد

نقاط معادل در يصویر نهایی و با در نظر  درفتن يعدداد مشخصدی از نقداط     

                                                           

1 - changing in viewing direction 
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يطبیق یافته عمل يشخیص را انجام می دهدخ به عبارت دیگر می يوان  فدت  

این يوویفگر ویژ ی عمومی یک شئ یا یک چهر  را برای دسته بندی اشیاء 

اطتعات محلی یک شئ یا یدک   یاد نمی  یردخ بلکه با در کنار هي قرار دادن

بطور کلی مراحدل   خ ]4[يصویر چهر ، يووی  دقیقی از آن را به همرا  دارد

قسمت اولی يقسدیي کدرد )شدکل     4استفاد  از این يوویفگر را می يوان به 

 (خ در ادامه به يشریح این روش می پردازیيخ2

 
 SIFT(  مراحل توصیفگر 2شکل)

 
 شامل مراحل زیر می باشد: SIFT استخراج ویژ ی يوسط الگوریتي

 2یافتن نقاط اكسترمم در فضای مقياسی 

در این روش برای یافتن نقاط کلیددی در يصدویر از يفاويهدای  اوسدین         

(DoG) شودخ این يابع بسیار شدبیه بده يدابع    استفاد  میLoG  ( ( 5)شدکل)

يعرید    (2( و )1باشدخ این يدابع در حالدت کلدی بده شدکل معدادالت )      می

 شودخمی

 

 
(1) 

 

(2) 

 3فرآیندد یدافتن ایدن نقداط، بدا سداخت یدک هدرم از يصداویر و کانولوشددن         

شدودخ بندابراین فیدای    شروع مدی  G(x,y,σ)با فیلتر  اوسین  I(x,y)يصویر

 مقیاسی به وورت زیر نمایش داد  می شود:

L(x,y, σ)=I(x,y)*G(x,y, σ)           (3) 

 

 است و : yو  xکانولوشن در نشان دهند  عملگر  "*"

                                                           

2- Scale-Space 

3 - Convolution  

       

 
(4) 

 با يفریق سطوح مقیاسی مجاور هي حاول می شود: DoGفیای مقیاسی  
D(x,y, )=[G(x,y,k σ)-G(x,y, 

σ)]*I(x,y)      
(5) 

 

 نشان داد  شد  استخ DoG( مراحل ساخت فیای 3در شکل)

 
اولیه با فیلتر گاوسین کانوالو  از فضای مقیاسی تصاویر (  برای هر اکتاو3شکل)

 می شوند و مجموعه سمت چپ را می سازند. 

ی بعد یافتن نقاط ماکسیمي یا مینیمي در هر اکتاو استخ این کار را بدا  مرحله

يمدامی سدطوح    3*3 انده در ناحیده   22مقایسه هر پیکسل با همسایه های 

DoG ی مدورد نظدر   ( ا ر نقطه4 یردخ)شکلمجاور در همان اکتاو انجام می

بزر تر یا کوچکتر از يمامی همسایگانش بود به عندوان نقطده ی مدورد نظدر     

 شودخانتخاب می

 
 22با مقایسه پیکسل  با  DoG(  مقادیر ماکزیمم یا مینیمم از تصاویر 4شکل )

 از مقیاس های جاری و مجاور  3*3 همسایه در نواحی

 

 

 

صویر انتخاب شد  را ( نقاط کلیدی يصویر اولی و ي2( و شکل)5شکل)

 . نشان می دهد
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 ( نقاط کلیدی تصویر اصلی5شکل)     

 

 
 ( نقاط کلیدی تصویر انتخاب شده2) شکل 

 

 

 حذف نقاط كليدی نامعتبر 
نقاط کلیدی نهایی براساس انداز  پایداری و استحکامشدان انتخداب مدی        

نویز( و نقاط شوندخ در طول این مرحله نقاطی با کنتراست پایین )حساس به 

ضعی  در طول لبه حذف می شوندخ دو معیدار بدرای يعیدین نقداط کلیددی      

در ||نامعتبر در نظر  رفته می شودخ اولین معیار ارزیابی مقدار 

هر نقطه کلیدی کاندید استخ ا ر این مقدار از یک آستانه کمتدر باشدد، ایدن    

پایین است، پس این نقطده  بدین معنی است که این ساختار دارای کنتراست 

کلیدی حذف می شودخ دومین معیار ارزیابی نسبتی از انحناء اولی هر نقطده  

کلیدی کاندید است يا قله هدای يعرید  شدد  ضدعی  را در يدابع يفاضدل       

 وسین جستجو کنیيخ برای نقاط کلیدی با پاسخگویی لبه باال، انحناء اودلی  

ودلی در طدول آن خواهدد بدودخ     (  لبه بزر تدر از انحنداء ا  acrossاز وسط)

بنابراین برای از بین بردن نقاط های کلیدی لبه ناپایدار براسداس معیدار دوم،   

نسبتی از انحناء اولی از هر نقطه کلیدی کاندید چدک مدی شدودخ ا در ایدن      

نسبت کمتر از یک آستانه بود، نقطه کلیدی نگه داشته می شود، در غیر ایدن  

  می شودخ وورت نقطه کلیدی حذف
 

 محاسبه توصيف گر نقاط كليدی 

در مرحلدده قبددل فقددط متوجدده شدددیي کدده ویژ ددی بدسددت آورد  شددد       

یک يووی   ر ویژ ی يخصیص می دهد يا  SIFTيرییرناپذیراندخ بنابراین 

از موقعیت و مقیاس مطم ن شود اطتعات روشنایی و دید يرییرناپذیر استخ 

یي که نسبت بده هندسدی دو   و جهت نقاط کلیدی می يوانیي فقط مطم ن شو

بعدی يرییرناپذیر است اما نمی يوانیي مطم ن شویي که نسبت به روشنایی و 

 SIFTيرییر شکل دید غیرحساس باشدخ بنابراین يووی   ر ویژ دی هدای   

مراحل شدکل  درفتن ایدن يوودی   در      برای حل این مساله بیان می شودخ 

 بصورت زیر است:

  طه کلیدی است و هر بلدوك  خ نقطه مرکز نق12×12ساخت پنجر

 4×4يکه فیلدد   12پیکسل همسایه را نشان می دهدخ پنجر  را به 

 يقسیي می کنیيخ 

 ( جهت و دامنده را در هدر زیرفیلدد    7-3( و)2-3برطبق معادله )

محاسددبه مددی کنددیي و بنددابراین جهددت مددی يوانددد در رنددج       

 بدست آیدخ ]0,45,00,135,180,225,270,315[

  يووی  جهت  8آماری جهت از زیر فیلدها، مطابق با هیستو رام

 يوسط يابع  وسین و دامنه)فراوانی( محاسبه خواهد شدخ

    يووی  ویژ ی بوسیله ايصال يووی  جهت از همده زیرفیلددها

يدا اسدت، بندابراین طدول      12بدست می آیدخ کل يووی  جهت 

( این مراحل را نشان 7استخ شکل) 128=12×8يووی  ویژ ی 

 می دهدخ

 ژ ددی نرمددالیز  مددی شددود يددا يرییرناپددذیری از يرییددرات بددردار وی

 روشنایی را بهبود دهدخ

 
( توصیف گر نقاط کلیدی و مجاور )عالمت گذاری شده با دایره( تعیین می 7شکل)

 ]4[شوند
 

 

 تطبيق بردارهای ویژگی 

استفاد  می شود، هر يووی   ر نقطه  SIFTوقتی از الگوریتي     

یر يست مستقت با يووی   ر استخراج شد  از کلیدی استخراج شد  از يصو

يصاویر آموزشی يطبیق داد  می شودخ بهترین يطبیق برای هر يووی   ر 

استخ نزدیکترین همسایه دارای کمترین فاوله اقلیدسی  4نزدیکترین همسایه

با نقطه مطابقش استخ معموال يعداد زیادی ویژ ی از يصویر يست بدرستی 

یق داد  نمی شوند، به این دلیل می يواند باشد که در با دیتاست آموزشی يطب

                                                           
4 - Nearest Neighbor  
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يصویر آموزشی یافت نشد  اند یا از یک پس زمینه درهي برهي مشخص 

شد  اندخ برای حذف کردن نقاط کلیدی که که يووی   ر، يطبیق خوبی 

نمی يواند با داد  های آموزشی انجام دهد، یک آستانه استفاد  می شود، 

که خیلی مبهي هستند رد می شوندخ ا ر نسبت فاوله براین اساس، يطبیقی 

بین همسایه نزدیک و همسایه نزدیک دوم کمتر از یک آستانه باشد، این 

يطبیق نگه داشته می شود، در غیر این وورت يطبیق رد می شود و نقطه 

کلیدی حذف می شودخ اشیایی در دیتاست با بیشترین يطبیق نقاط کلیدی، 

 شیاء در يصویر يست استفاد  می شوندخبرای دسته بندی از ا

 . نتایج شبيه سازی3

های سیستي، از محیط برنامه نویسی سازی مولفهبرای پیاد     

Matlab2013a (استفاد  شد  استخ 8و از سه يصویر ماهوار  ای شکل )

  که هریک دارای چندین شی ساخت بشر هستندخ

[1]  

 

 

 

3 2 1 

 
 ( تصاویر مورد استفاده8شکل)

 
 جهت ارزیابی روش پیشنهادی از سه معیار زیر استفاد  می شود: 

ال ( وحت : نسبت اشیاء مشابه يناظر داد  شد  به کدل اشدیای مشدابه    

 انتخاب شد  موجود در يصویرخ

 ب( خطا: نسبت يناظرهای نادرست به يناظرهای درستخ

ج( دقت : نسبت انطباق وحیح يصویر استخراج شدد  از شدی انتخداب    

 ه کل اشیای انتخاب شد خشد  ب

( نتدایج مطدابق بدا    8با پیداد  سدازی ایدن روش بدرروی يصاویرشدکل)     

  ( می باشدخ1جدول)

 
 ( مقایسه معیارهای ارزیابی روی تصاویر مختلف1جدول)

 

 شماره تصاویر دقت خطا صحت

52% 12% 88% 1 

03%   0% 100% 2 

02% 2% 83% 3 

 

 گيری. نتيجه4

یر هوایی معموال از مشخصات مختل  يصویر بطور کلی در يحلیل يصو

مانند اشکال خاص ، رنگ ، لبه یا خخخ می يوان استفاد  کردخ از آنجا که سداز   

های ساخت بشر عمدياً دارای  وشه با زاویه نود درجه هستند به همین دلیل 

می يوان با استفاد  از لبه یابی يصداویر و سدپس يشدخیص  وشده هدا و در      

د درجه را شناسایی نمود  و بدین روش مدی يدوان فرایندد    نهایت زوایای نو

يشخیص ساز  های ساخت انسان را انجام داد و با درود قابدل قبدولی ایدن    

نتایج  از معیارهای ارزیابی  نوع ساز  ها را شناسایی و مورد استفاد  قرار دادخ

مانند وحت، دقت و خطا برای هر يصویر ماهوار  ای در آزمایشات ما نشان 

 ی دهد که روش پیشنهادی کارایی و دقت کارآمد قابل يوجهی داردخم
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